RENUNCIA DE RECEITA (ART.

1.4

DA LRF)
Coxsurra

Ronaldo Costa Couto

Conselheiro TCDF - Relator
Consulta Iormuiada pela Seüetada de Fazenda do Distrito Fedeül.
Requisitos da LRF para a conc(5são de rmúncia de receita. Inskução
constata o não pÍeenchimento d<xi requisitos de admissibiüdade (ausência
de paÍecer téoictliurídicn e de competência do SercreÉrio-Adjunto para
Íormular c<.nsulta ao Tribunal). Questõ€s Íelevantes. Exame do mérito.
Cota aditiva do seÍlhor lnspetor, p«rpondo ajustes. Parecer cuveÍgentc.
Posterior juntada de Oficio expedido plo Seoetário de Estado de Fazenda
ratÍicândo a consulta formulada. O voto a«tlhc os parecere;, com ajustes.
Jurtada supen'eniente de docunlcnto qtic supre urn dos requisitos de
admissibüdade da consulta. Ausência de parecer técnico específico:
questâo preliminar acerca da admissibiüdade da consulta. Admitida a
consulta, aprcscnta6o de re+x)stas às questões, exccto àqueLa que versa
sobre ca-so concÍeto. Insuficiência de saldo estimado para a renúncia de

receita na LDO e LOA não cons[hri <ibice à manuten@o da concr:ssào
do b<ereficio, nao enseja aiustes na pÍevisâo de receita, mas obriga o
cumprimento das mctas Éscais. Configuaçao da renúncia de receita
independe dc despaúo da autoridade administativa para que ocrolÍa a
fruição do trenefício.

RELATORIO
Trata-se do exame do de consulta formulada pelo Senhor Luis

Henrique Fannan, Secretário-Adjunto da Secretaria de Fazenda
do Distrito Federal - SEF/DF, encamirüada por meio do OÍício nq
628/2017 - GAB/SEF, concernente ao disciplinamento da rL'núncia
de receita reÍerida no art. 14 da Lei da Responsabilidadc Fisca-l LRI (LC na 101/00).
O OÍício veio acompanhado do Processo na 0040-0 03917 12011 ,
cuias peças foram trasladadas para o presente feito, fls. 02 a 20.

Além da Minuta de Ato Normativo c do Parecer DITRI Na
U2010 (tls. 08 e 10), já mencionados, o órgão consulcnte iuntou
Parecer da Assessoria lurídico-Legislativa, órgão tócnico consultivo
daquela Pasta, ils. 17 /-19.

No preâmbulo da consulta, a Secretaria de Fazenda do
Distrito Federal - SEF/DF registra que a LC nq 101i00 (Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRf) fixou mecanismos para o equilíbrio
das contas públicas, enrijecendo o controle das receitas e despesas
orçamentárias, tendo em conta os princípios para uma gcstão fiscal

responsável.
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Nessa seara, afirma que a renúncia de receita constitui
mecarismo que pode produzir o enriquecimento do contribuinte
e o empobrecimento do Estado, gerando, por conseguinte, o
desequiJrbrio nas contas públicas. Em função disso, a LRF teria
tomaào mais rígida a disciplina para utilização do instituto
renúncia pclos entcs da Fcderaçào.
Diante disso, a jurisdicionada cstaria enÍrentanclo dificu ldadcs
para o cumprimento da LRF, sem que houvcsse. morosidacle ou
mesmo total obstrução nas ativiclades inerentcs à Administração
Tributária.
Nessa linha, entatiza quc r-rão se afigura razoár'el a expansão
da rígii.la disciplina da LRF às hrpóteses de concessão de beneÍícios
fiscais em decorÉncia dc,s quais não se Lletecte efetivo desequilíbritr

financeiro para o Distrito FederalAssim, diante da inexistência clo mencionado desequilíbrio,
obieta quenão parece razoável conceber que a LRF pretenda ohslntir
a iealização de aiustes quanto à previsão de receita, bem como o
uso de outros mecanismos para o cumprimento do desiderato da
Administração Tributária.

Ao final da consulta, submeteu âs seguintes questões

à

apreciação desta Cortc:
1a

eUESTÃo

1. E cuÍeto o cntetulimento de que, nos crsos àbàixo, consideralldo que
não se eviclencia eÍctiv o desexltrilíbrio nm contas piülicas, não é neccssário
o aten.limento das q)ndiçÔes Previstas nos incisos I e II do art l'l cta LRF?

concessào <lc anistia ou mesrno re-missào relativos a trihuto5 nio
prL.viitos na estimãtii'a dc ieceita, uma i'cz qiie a rcceita c1c)es dê'oiientcs
nâo Íoj obicto de Previsão orçamentária antcrior;

a)

já
b) simples renovação ou Proüogação dc determinado beneficio fucal

tonceditlo em exercicios anteriores.
2!

eUESt.Ào

2. Nos casos em que os valores efetivamente renunciados extrafx)lem
àqueles previstos, é co.reto dDer que não há Íalar em deseq'rilibrio
orçarnentário?

desequilíbrio orçamentário, Pode o
independentemente do saldo
benelícios,
a
conceder
L\ecutivo continuar
dos valores de relúncia?

2.1. Caso se entenda Pela exi-(tência de

2.2. Na hipótese de insuficiência de saldo, sendo concedido o beneício'
é necessário o aiuste nâ Previsào de re.eita com ústas à adequação da
previsão de renúncia aos valores efetii'amente renuicjados?
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2.3 Não sendo permitida a «rncessão do bmeficio tiscal por in-suficiência
de saldo, é correto dizcr que zua oncessão poderá ser restabclcrida caso se
eÍetucm os aiustqt nerqrsiírios na Previsão de receita dc modo a adequá-la
aos valores efetivamente renunciados?
34

QUEsrÂO

3. O entendimento cxarado no Parecer no 01/2010 DITRI/SURECiSEF,
bem como na minutâ de Ato Norm.rtiv'o, config,ura aÍronta à legislaçào
errçamentário-tributária, especiaimente quanto à disciplina da n'núncia dc

r(\!'ita?
3. I Caso se

entcnda quc os anex()s otr'Dcionados ncstc it€'m não con ritu

ra

m

afronta à lcgislaçào orçamentirir>trihutária, 6P.{ialmente aquela rclativa
à rcniucia de r(rcita, e, se, em dccorÉncia da aplicação dtx; critóritxr
ntles clefinidrrs. cltterminadtr bt'neficio venh.r n s()flcr alteiaçà() L'm sua
clàssitiaaçào, d(' ,Iodo a rLsultar crrr renúncia dc rr:ceita, e corÍ('to incluir.
na minuta dc ato normativo, dlspt'rsiçào trarLsitória que detc.mine que o
inicio dc çua r,'igtlncia nào alcancc o cxer(troo a que se retira o nlais rccente
proieto de Lci Orçamentária Anual cncamirúrado ao legislativo pclo PorJer

Ilc'cutiYo?

Examinando a admissibilidade da consulta, o senhor Chefe
do Serviço de Gestão Fiscal, da 5e ICE, a despeito de reconhecer
a competência do Tribunal para examinar a matéria, obietou que
a consulta não Íoi formulada por autoridade competente, não
veio acompanhada do parecer tecnico-jurídico e veÍsa sobre caso
concÍeto, pois um dos objetivos seria o exame da legalidade da
minuta de ato normativo de fls. u/9.

Não obstantc o não atendimento dos Íequisitos citados
cntcndcu queodocumcnto deÍIs.1 0a 16, embora nâotenha abordado
as indagações presentcs na consulta, pode ser considerado como
documento hábil para suprir a Íalta do parecer técnico-luríd ico
exigido no § 1q do art. 194 do RI/TCDF.
Acerca da pres€nça clos demais rcquisitos, entc'ndeu que,
cm caráter excepcional, a consulta poderia ser conhccida tendo
cm vista que: i) o Secretário-Adjunto pode ser considerado como
autoridade equivalente paÍa fins de consulta; ii) apesar de se referir
a caso concreto, a consulta também vcrsa sobrc direito em tcse; iii)
atividades da Sccretaria de Fazenda e
para o dcsempenho das competências do Tribunal.
a matéria ó rclevante para as

Assim, após exame minucioso das questões à luz do disposto
no art. 14 da LRF, apresentou propostâ dedecisão a serencaminhada
à Secretaria de Estado de Fazenda (fls. 42 e.l3), sugerindo à Corte:
I. torrlar conhL\cimento da pÍsentc instruçâo

e d(x,

documentGi iuntado6

aos autos;
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II. ern caráter de excepcionalidade, e scm prejuízo de alertar aqueLa
jwisdicionada quanto à necessidade do integÍal atendimmto do art. 1
do RITCDF', considerar o con-sulente como se autoridade equivalmte
a Se<retiírio de Govemo f<-rsse, bem assim relevar a au'sência de l'arerer
té«Licejurídico do órgão próprio de consultori4 relativamente àrs queslõqi
apresentadas, e assim deliberar pelo conher:immto da prcsente Consulta;

III. respondcr

à

Seoctaria de Fazenda do Distrito Fedcral que:

a) a simples inexlstência de dcsequilibrio orçamentário-Íinan.eiro não
dispensa o cu.rprimento do art. 14 da LC no l0UtD (LRF) Para a prática
de ienúncia de receita tributiária da mesma Íorma quc o excc;so de
arrccadação nâo substitui as metlidas comPensatórias di§Postas no inciso
II daquele d ispositivo;
b) as proposiçCres tegislatii'as reJcrcntL-s à concessao, renovação, amPliação
ou prorràg;ação dc incentivos e/ou bcnefícios de naturela tdbutfuia que
resrJtem renúrcia dc rcceita dcvem-se Íazer acomparhar das L'stimativas

de in1pado orçamentáÍo tinanccirLr no excrcícro em que dcva iniciar
sua vigmcia e nos dois scStuintes, alem de atcnder o disFutto na lei de
diretrizer orsâmentárias - LDO ügente;

c) além do disPosto no item anterior, tais ProPosiçoe§ devem se fazer
acompanhar dà comprovaçào de que c» benefíci<x e/qu incentiv(» a
quc se reÍcrem já Íoram onsiderados na§ estimativas de rcteita da lci
orçamenlária anual - LOÀ na forma do art. 12 da LRF, e que não afetarão
c,s iesu ltados Íiscai. constantes do anexo Prtlprio da LDO; OU, de medidas
de compensa$o para o período antes indicado, Pclo ar'mento de rcceita
proveniente da elÀa$o ãe aüquotag da amplia$o da ba'se dc cíLlculo da
majoraçâo ou da criaçao de tributo ou contribuigo, na forma do inciso Il
do art. 14 da LRF;
d) as condiço€s lnseÍas nos iterÉ anteriorcs podem ser disperuadas para
as concq;sõc's de bcneÍícios ou incmtivt» crrncementL's a tributo novo que
não tenha con-dado entre as esP&cs tribuúrias Pressltes nas estimati\as
de rereita da LDO e LOI'
c) em se tratando de crrncessõcs de bencÍicio§ ou incentivos, constantq' de

Icis autorizativas regularmente aprovadas, mars cujo saldo estimado para

a rcnúncia de re<eú na LDO e LOA iá tcnha sido extapolado, Podem
continuar scndo efetiÉdas pela adrninlskaÉo sem necessidade de aiustel'
na preüsão de receita sem preiuízo da ru:crxsidade de clrmPrim(Ítto das
meias de resr.rltad<» primiirio e nominal presentes no Anexo próprio da

LDO;

f) tendo em consideração a possibilidade da edi$o de'1eis dc

efeitos

condetos", a configulação cla renúncia dc receita definida no § ln do art'
14 da LRF indePcnáe da presença'/necessidade de despacho da autoridade
administraüva para que ocorÍa a fruiéo do bcnefício;

IV. dar conhecimqrto dos rcsultados da Presstte consrrlta também

à

Secctaria rle l'lanejamento e Orçamento do Distrito Federal e à Câmara
Leqi5lativa do Distrito Federd com vi§tds à Comi5sào de Emntrmia
Or"çamento e Fhanças, cnviando às mcsmas óPiJ dd Presenlc instruçáo;

u
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\r. autorizar a devoluÉo do Proces-"<r no fi)4G0039122011 ao órgão de
e o arqüvarnento do Presente fuito.

origem

Em cota aditiva, o senhor lnsPetor teceu considerações ao
habalho e fez Pequenos aiustes à ProPosta do senhor Chefe do
Serviço de Gestão Fiscal, sugerindo à Corte:
I. tomaí conhecimento da insttução de
dos documento§ iuntados aos autc»;

fls 23!3, do prcsente

despacho e

se autoridade
eqüvalente a I'creiário de Govemo fos-se e relevar a ausência de Pare@r
tcvrico-iuridi«r do óÍgão PóPrio dc consllltoria, relativamente :ts quL'st''!5
apteseniadas, e assim conhecer da Pr€ricnte Consulta' alcrtando 'rquela
do art 194
iuris,licionada quanto à ncrt-+sidade do integral atendimento

lI. em catáter cxcePoonal consideral o «)nsulcnte como

do RI,rlCDl;
III. responder à Se'cretaria de fazcnda do Distrito F deral que:

a) a inexistência de de;tquiübrio nas contas púbücas n;io disperrsa tt

cr.mprimento do aÍt- 14 dtLC n'! 101/00 (LRF) Para a Prática cL: renúncia
rlt: receita tribu táLria, assim como r.r excr:sso de arrc'cadaSo não substitui as
medirlas «mçrensatórias disPoEtas no incis<) tr daquele dispositivo;
b) as proPosiçô6 lcgislaüvÀs refcreJttc's à concessào, renovação, ampliação
<.,u

pionàgago

<te

inctrrtivos e/ou bcneficios de natursza tributáía que

resultr=n rànúncia de receita devem-se fazer a@mParhar das c5limativas
dc imPacto Qrçamentári() financciro no ert'rcicio em quc d('\'à irn'iar
sua úgencia e nos dois srBuintc§, além dc atendeÍ o disPt»to na lei de

direhizcs orçamcnüirias

-

LLrc úgente;

c) além do disPo6to no itern anterior, tais ProPosiçqrs devem sr': fazer
acomPanhar di comprova@o de que os bcne6cios eYou incentivos a
que v: referc'rn já foram considerados nas estiÍnativa-s dc r€§rita da lei

órçamentária anual - LOÀ na Íorma do art. 12 da LRF, c que não afetarão
os resuitados fiscais corl§tantL§ do anexo Própritr da LDO; OU tlc metliclas
de «rmpensação Para o Pcriod. antc5 indicado 5-lo aumcnt() de reccita
proveniente da elcwação àc atiquotas, da ampliaçào da bast' dc cálculo' da
majoraçao ou da criaçao de tributo ou crntribuiSo;
d) a irLsuficiência de saldo estimado para a renúncia cle rc*-eita na LDC) c
LOA nao «)nstitui óbice à ctrnces.úo do beneficio àquelcs que (lunPrkcm
os r€sPectivos r«luisitos legais, *m necrssidadc de aiust(5 rta Previsão de
re'ceita, grrém devendo a Administração atcntar-sê à obriSatorie<lade de
cumprimcnto das metas fiscais fixadas para o exe'looo;

e) a configuraçio da renúncia de receita indePende da nccessidade de
dr:spacho da autoridade administÍativa Para que ocorra a fruiÉo do
bcneficio;
IV. esclarecer à Secrctaria de fazcnda do D§trito l]ederal que este Tribunal
deixa de se pronunciar quanto ao que§ito 3 da consulta aPrese'ntada" Por
c(rnfigular-se caso concrcto;

v. autorizar a devoluçao do Prtresso na 00140rm3917/2011
origem

eo

ao órgão de

arquivamento do PÍesente Íeito'"
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O douto Ministerio

I'úbl.ico, em ParcceÍ

do

eminente
I'rocurador-Gcral, Dr. Demóstenes Ttes Albuquerque, oPina Pelo
não conhccime.nto da consulta e, na evenfualidade de a Corte dela
conhecer, pelo acolhimento das propostas do scrihor Inspctor.

Ao

analisar

a

admissibilidade

da

consulta,

o

nobre

Ícprcsentante do Parquct assim se maniÍestou:
'16. A corLsulta vcrsa sobre matcria que sr'er(ontra no tspe<tro dc
compctôncias materiais da Corte dc Contat rspcrialmente porqut,
consideraclo o principio da sinretri.r, a fiscalizaçào d.r rcr..úncia dt
Pública (5tá a cargo dos Tribunais de Contas,
conforme o^dministrago
texrr dos arts. 70 e 71 tla Constituição fericral, ,,\lem disso, nos
termos do art.59 da l.ei Comple'mentaÍ 10U00, o le€islador atíbuiu aos
Tribunais tle C,rnt.r: compctência Par.r fisc.rlizar o cumprimento tta Lti dc
Responsabilidarle Fiscal.
rcceita da

-[7. Apcsar de tlatar-se de matória de compctência da Cortc dc Contas, os
demais requ isitos dc admissibiLidadc nâo Íolam cornplctamente atendidos.

18.

Primciro, cronfôrmc o t!'or do art. 194 do RI,/TCDF, a autoridade da

admin istraçào

d

ireta «)mp..tentc pa ra formular consultas ao Tribunal scria

o Covcmador do Di§rito Fcderal, o Secretáricr de Estado ou autoridade
equiyalent('. No caso, o Serretári<>Ad junto, signaúrio da consulta, a;,esar
de substituto e'r,'entual do titular da Pasta, nàrr figua na norma reÍcrid.r
como Srssível autoridade consulcntc. Como a norma nào lhe aaibúu
(Í)mprtênci4 não cstá leSitimado a propor c,rnsultas ao Tribunal de
Contas.

A questão mostra-se rclevantc tende cm vista quq nos termos do § 2e
do art, ]e da Lci Complemcntar ne 1/9d a resçrosta à consulta tern caráter
normrtivo e constitui prejulgamenk) d.r tesc. SigrriÍica d izer qr.rc a dccisao a
19.

ser adotada em se{e de consulta deve

*r

obedc<ida pelos órgâos suieitos à

jurisdição do Trúunal c que vcnham, de qualquer furma,
pcla matéria objrto do Íeito,

.r

s:r abrangdos

prr eremplo, st,a con-sulta vercar sobrc a corrcta apLicaçâ() dc
determinado dispoGitivo le8al alito à tGla a Administraçào Dreta d<r
Distdto Fr.deral a reiFxta do l ribLrnal não obrigará apenas ao órgão
consulente, rnas e,stcrder-seá a todot, os demais órgãos quc int(yram
a &'spe\ctiva Administraçrào Direta distrital bem como às entidades da
Administração IndiÍeta quc, porventura, tamEm estciam sub()Ídinadas à
hiÉtcse tratada tu, prctcsiso. Lste o alcanc,. do caráter nomrativo de que

20. Assim,

tÍâta o citado disFesitivo legal21. Tais procer«rs apresentan, por cotuseguinte, r'c'rdadeira cficaoa trgr
omn€'s, pelo mc'nos no que pertine à administração pública suieita à
matéria objeh) da consulta. Adqnais, por gxsuiÍ caráter normativo, tem
força vúculantc em rela@o aos jurisdicionados. Estão obrigad(» a scBu ú à
orienta€o rÍnanada pelo Tribunal, rcb pena de ser considerada irregular
a conduta contrária ao qut' dc,cidido em sede de cons-u lta.

A proÉsik), cabe hazer à baila deciúo do Pretório Lrcelso que,
conÉrmando o caráteÍ abskato o generico da-s decisi)es adotadas pelo

22-

E6
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'fribural de Contas da União eÍn s€de de consulta, admitiu a interPooiÉo
de Ação Dteta de Inconstitucionalidade PaÍa impugnar dccisão daquela
Corte Fedcrôl de Contas adotada em sede de consulta, cDnsoante se
deprcqlde da emcnta
ADI-MC'1691
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cot'fhtsiaw- O segrfitlo rtfere-se a eshulo sobre ynntos es1,ccíficos do § 1l
do ffL 14 .li LR.]' c seroru de base para n fomulação do ttrceír1 qurstãn,
s(lbrc
tinuta ile nlo nornnliil)-

24 Aüm
indicar

disso.

cL»n

a

Assin, forçoso rcconhecer qw a co sulla nào preetrcla os requisilos dt
admissibílitlade, porque não ann nconpatlnda do larecer lécnico iuidíco
e nào foí frtmrulada 7nr auloidadc cotxpetente- Por isgt, este ntntbro
do

Ministérh Público tle Contns propõe ao Tibunol quz nào corltça da

corsulía.

Sem embargo, recorúecendo que "exsuÍgem dos autos
questões contÍovertidas relevantes e de importância indiscutível
RTribural dc Contas do Distrito l-cderat
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para o Distrito Federal", o i.lustrc Procurador-Gcral adentra o
mórito da questão, afirnrand o:
27. Na primcira quL'stão, a SEf aPrescnta duas hipóteses em que, a
principio, nao haveria a nc'cessidade do atendimcnto das condiç6rÉ
prevúas ncx; incisos I e tr do art. 14 da LRl, pois não eslaria evidenciado
à desenuilfurio nas contas públicas. A primeira hipótese seria a ornct'ssào
dc anistia ou remissâo cm rela$o a hibut()s rLào prcvisto6 na eÍ'tirnativô

de r€teita corLstantc do o!çamcnto. A segunda seria nas hiÉtcses de
Íenovaçào ou ProÍ()gaçào de bencficio 6scal «)nccdido ant"riormcnte-

quest(L5 Íoram dcvidamentc tratadas Pclo Corgr Te'oicu' Catt'
aç,enas, i.ssaltar quc o art. 14 da LRF não aPrÉ,cnta como condiçào parl
a aPlicar-âo dos incisdi I e ll a c'xistência de dc;tquilibrio nas contas- Nos
tcrmos tlo disl-rositivo leSal mencionado, a L-oncessão de rerrúncia dc
rcceita cm qrilguc, cas(, devcÍá e§tar acompanhada da r§1imâtiva do
inrpacto orçanlentáritrfinanceirrr no e>ierocitt em quc entrar e viqDr (
na LDO e atc'nder às condiç"is do inciscr
noi dois seguinte§, tcr
28.

l§

Previsâo

I ou do inciso

ll.

e'stabcl-'cer as regras Para a conce§são de renúncia de rc(eita'
o legislador odenk)u-se pelo princip'io da Sestào fiscnl resP{)n'§á\el'
de aÍetar o equiüb-,rio das contas
Prc\,'enindo eventuais dcsvios capazes
públicas, assim como o fez em diversas pa-ssagcru da LR-n-' Exigiu que o
29.

Ao

adminisbador Públi«t, de forma ant{rciPada e consciente, garanta que a
renúncia tetüa sido considerada na estimativa da receita ou aPrcscnte as
medidas de comperuação para mantêla no Patamar Prcvjsto Portanto'
ainda que não esteja evidenciado o desequiLbrio, Para hâver a r'núnciJ'
necea§.irio atLnder o arL 14 eÍn sua Plenitude.

(tributos novo, nào Previstos
PÍimeira hiÉtllsê aP(=cntôda
L.nÍaÚT (}5 'lcrescimos do
imp.-rrtantc
íeq-.ita),
cunsidero
de
na estimativ;
30. Sobre a

senhor Insf,etor que, ao sc rc'ferir ao princípio da univt'rsalidade, dissentiu

do Posicionamento do CheÍe do Serviça de Gestão Fiscll Sqlundo o
princíPio da universalidade, toda§ a-s receitas e desPesas devem €star

criar novo triL'uto, de'Jc-se at'Jalizar a lei
prcvisi;rs na lei orçame.n-tária
^o sido aprovada' Isw aÍa§a a hipóte'st'
àrçamcntária, mesmo que iá tenha
apresentada pcla SEF àc' que o tributo novo, criado após a aprovaç)o
a, fO,q, n;,i jnfluenciaria o equilibrio das contas. '\inda que legitinra
a cobrança do tributo após a aProvado da LO& ne"cessiirio o aiuste no
.,rça-".,to .', haverrdo renúncia de rcceita' obrigatório o atendim€nto do
art. 14 da LRF.
31. Sobíe a segunda

hiÉt

§e, o

aórdão

o

Tribunal dc Contas da União

e

o

entendiment; da Rrreita F!ücral do Brasil nào deixam mar8em a dúvidas'
As prorrogaçõcs de renúncias de Íeceita devem observar os mcsmos
rc',qr:isitos faia os casos dc conccssão 9 para que sejam vilüdas, devem ser
criuat* poi tui qr" ultere a anterior. Asstry o novo ato normahvo deverá
ob.crva, todas as etigências legais, inclusive os ditames do art 14 da LRF'

A segun<ia guestão colocada pelo Corsulcnte diz rc§Pcito à diferença
ente o ,alor pr.'visto e o eÍehvamerte renunciado ao longo do cxercício
.m q,ro ,leva entrar em vigor. Ne§se Ponto, corrcta a «rndusão da Unidade
Téqrica n<, s,:ntido de que o dcequilibrio o!çarnentário úo «nstituirá
32.
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óbice à concessão do be.ncfício desde quc atendidas as condiçõ<> do art.
14 da LRF. Aliô a norma não preÉ a suspensao do beneficio neste caso,
ap{rsaÍ dc crdgir que o administradoÍ busque o atingimento das metas
fiscais pref istas na I DO.
33. Ademais,

uatando-sc dc prcvisão, cvidentc que poderá haver diferença

em rela@o ao valor eftÍivammte renunciado, em raão de fator§
impossívcis dc s:rcm previstos na fase de planejamento. lsso ó comum,
inclusivq na estimativa da rcceita corstante da L.i Orçamentiiria Anual,
pois poderá havcr superár'it ou déficit na .lrrecJdcçào duiante o exercicio
em raáo de fatores cxtemos.
Todavia, t('m-sc como pressutDsto para esta «)nclusão que a estima tiva
adotada inicialm(yrte, quardo da elaboraçao da LOÀ tenha sido efetuada
com base em qttudos t&ricos adequados, caso centráiio, nào r ptüc'
admitir a supres§o da noÍna no caso concrcto. Nào se podc admitií quc
a diíererrça entre a previsão e os valor€§ .'futivarnente renunciados s(jJ
fruto de estimativa a mcnor, realizada de forma indeüda, seja de maneira
intencional ou dc forma cuJpoa, apenas qrmo mote para aprovaçào da
renúncia dc Íl-ccita. Há que se atender o comando legal na elaboral-io
da LO,^ não apcnas em seu aspecto meramente formal, mas tamhm c
principalrnente íü a ótica matcrial.
3'1.

*

() L'ntcndimerrto constantc
35. Por ütimo, a SLü qucsti<na ao Tribunal
«lo Parecer na 012010 - DITRUSI,'I{EC/SEI e da minuta de Ato Normativo

cl)rüÍIlra afftrnta à legislal-âo orçaficntário finan.eira, qipr'cia-tmentr
quanto à disciplina relacionada

à

renúrcia de rcceita.

36. O Chefe do Scrviço de Gstão Fiscal cntcndeu, preliminarmentL) quc
nào caberia a Cortc dc Contas se pronunciar pbre os atos normativqi do
Poder Lret-utivo antc's de serem editados, pois p.)dcria ftmcionar como
mera consultoria juídica. Alcím disiso, a manifesta€o acerca da minuta dc
,A.to \ormativtr crrnfiguraria anáIise de cas(r cÍ)ncÍeto, i'edado em sede dc
c\ame de corLsulta.

Apear da otr..crvaÉo, opinou sobrc a «nclusao do Parecer DIIRI N!
1/2010 entendendo que â qu6tão iÍr.pacta dirctamente o quc dcvc scr
considerado «no renúncia de receita na aplicaçâo do art. 14 da Lei de
Respon-sabilidade Fiscâl, cspecialmente o parágratb primeiro que defi,1c
o que deve ser corrsideritdo para 6rrs r,-le renúnc'ia dc receita. Em sÍnt.'sc,
aprcs..ntou a s uinte sugétão paIa a quqitã(, apresentada:
37.

tendo

tnt co siileração a pssillílídn.k dn erliçao fu "leis dL cftitos

lt

canoetos ', a corfiguração dn renrincia fu rcctítn deíinída rc ,s
14 da I.Rf iÁepende rla T,resorça/rccessitlndc dt rlespacho da o
adtnifiistratiÚ pora que ocon a a .lruiçào do ltotclido;

rlo

ort.

toidod.

por sua vez a par dc concr:rdar com a conclusao,
apresentando nova rcüa@o para a suge-stão, entendeu pertinentc
aqescentar menção à impossibilidade de dar tratamsrto ao que'sito 3 da
consulta formulada, por se tratar de ca-so concrcto, como expo6to no § 62
38, O senhor Inspetor,

da instrução.

39. Com raáo a Unidadc TáIica. O c<ame da minuta de Álo Normativo
nào p<de g,.r con-siderado cr)mo exame da qu$tão crn tes€, objeto próprio

R. l
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das consultas Íormu ladas ao Tribunal. Razao pel,a qual mtrndo, no mesmo
scnüdo, que não cabe ao lribunal se maniÍestar sobre sua pertinência ou

não.

importa obselvar que as condusôes langdas
no Parc'cer DITzu N'g 12010 estâo de acordq «>m rl entendimento deste
Órgão NÍinisteriat- Pode-se úrmar que, nos termos do §1n do art l'1 da
Ln:f, esá abrangido no coneito de renúncia de rcceita "todo benefício

40, APesar dessa c§nclusão,

que, agindo no univcrso de elemmto direta ou indirctamente alcançado§
tios demajs" Deve
lela nãrma gcral, vier a beneficiar uln ou uns em face

ser encontrado, ademais, elemento diÍerenciador capaz de idcntificar o
quc vem a ser isençào não ger,:l definida na Lei'
Contudo, o desPacho da autoridade administrativ4 mencionado no art
do CTN, não Pode ser con''riderado c§mo clemento diferenciador Para
caracterizar o quc lem a sel itenção nào geral definicla no art 11' §1" da
LRF. Este', aPenat materializa a i§enção já concedicla pre'la- lei Não cria' nào
inova, apenl põe em prática aquilo que o tegislador definiu Alénr disscr'
({n que isençio
c.om bem a-s.severott a Unidade Telnica, exi§tem situaqi)s
as chamadas
lei
de
cria@o,
pa,s.sa a produzir efuito§ conqetos a Partir da
abrangidas
quc
não
seriam
hiptltesr:s
concrett»,
Pelo art
normas áe efeitos

41

,

179

179

do CTNe

exgxto, e§te órgão mini§terial entende que o Tribullal não
deve mrúecer dá consulta obieto do Prtse'nte por ausência dos requisitos
de admissibüdade: nao vem acomparúrada do Pareer técnico-Frídico e

42. Por todo o

nár loi Íormulada por autoridade comPetslte'
CÀso assim não entenda, anui às ccnclusoes da Quinta tnsPetoria de
Contole Extemo e ProPôe ao Tribunal o acolhimento das sugestôt* de fls'
45/4ó, reproduzidas no Pará8raÍo 6 deste Patecer'

Relatei.

Registre-se que, aPós a instrução do fcito, ingressou em
meu Gaüinete o oijcio * zstlzott-caB/sEF (fl. 60), firmado pelo
Secrctário de Estado dc Fazcnda, com a finalidade dc ratificar a
consulta sob examc.
linha dos
Quanto à admissibilidade da consulta, entendo, na
desta
na
competência
inseÍe-se
pareceies, que a matéria arguida
Corte de Contas.
Prosseguindo, coÍrstata-se que a juntada do referido ofício
subscrito peú dtular da Pasta consulente supreuma das deficiências
vislumbradas na exordial pelos Pareceres'
Caminhando um pouco mais, nota-se que a coÍrsulta versa
direito em tese e indica com precisão o seu objeto'

Por fim, há que se reconhecer, na Iirúra das manifestações
contidas nos autos; que o MemoÍando ns 84/2011-DITRrySUREC/
90
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SEF e o Parecer DITRI nq U2010 não suPrem a cxigência de que a

consulta se faça acompanhar de pareccr técnico da Administraçâo.
Dessa forma, cabe ao egrégio I'lenário, antes de responder

questões formuladas pela consulente, decidh sobre a
admissibüdade da peça inicial. Propõc-se, então, uma questão
preliminar nesse sentido.
Caso admitida a consulta, adentro o mérito, acolhendo as

às

inÍormações e conclusões do CheÍe de Gestão Fiscal da 5ê ICE, com
os ajustes feitos pelo digno Inspetor, que contou com o endosso do
douto Ministério Público.

Nesse ponto, entcndo que as resPostas ofertadas aos
questionamentos Ícitos cncontram-se em consonância com a
mclhor jurisprudência sobrc tcma, mantcndo o rigor interprctativo
neccssário iconcretização dos princípios inercntes à gestão fiscal
responsávcl.

voro
Em decorrôncia das irúormações e conclusões da unidade
técnica e do douto Ministério Público, com o ajuste quc faço, VOTO
no scntido de que o egregio Plenário:
I. tome conhecimento da instmção de fls. 23/43, do despacho
de fls.

4,1/.16 e

dos documentos iuntados aos autos;

Il. deüberc, preliminarmente, quanto à admissibilidade da
consulta;

Itr. admiüda a consulta, responda à Secretaria de Fazenda do
Distrito Federal que:
a) a inexistência de desequilíbrio nas contas públicas não
dispensa o cumPrimento do art. 14 da LC ne 10U00 (LRI)
para a prática de renúncia de receita tributária, assim
.o-o o erc"""o de arrecadação não substitui as medidas
compensatórias dispostas no inciso tr daquele dispositivo;

referentes à concessão,
de incentivos c'/ou
prorrogação
ou
ampliação
renovação,
rcsultem rcnúncia
que
be'nefícios dc natureza tributária
de receita devem-se fazer acompanhar das estimativas de
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
iniciar sua vigência e nos dois seguintcs, além de atcnder o
disposto na lei de diretrizes orçamentárias - LDO vigente;

b) as proposições legislativas
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c) âlém do disposto no item anterior, tais proposiçóes
devem se fazer acompanhar dc comprovação de que
os benefícios c/ou incentivos a que se refcrem iá foram
considerados nas estimativas dc receita da lei orçamentária
anual - LOA, na Íorma do art. 12 da LRI, c que não afetarão
os resultados fiscais constantes do ancxo próprio da LDO;
OU de medidas de compensação, para o período antes
indicado, pclo aumento de receita proveniente da elcvação
dc alíquotas, da ampliação da base de ciíIculo, da majoração
ou da criação de rributo ou contribuição;

d).r insuficiência de saldo estimado para a rentinci;r de
rcceita na LDO c LOA não constitui óbicc à concessã<;
do beneÍicio àtlueles quc cumprirem os rL'spectivos
rcquisitos legais, sem nc'cessidadc de ajustcs na previsão
de reccita, porém devcndo a Administração atentar-se à
obrigatoriedade de cumprimento das me.tas Éiscais fixadas
para o exercício;

e) a configuração da renúncia de receita independe da
necessidade de despacho da autoridade administrativa
paÍa que ocorra a fruição do benefício;

IV. esclareça à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que
este Tribunal deixa de se pronunciar quanto ao quesito 3 da
consulta apresentada, por configurar-se caso concreto;

V. autorize a devolução do Processo n0 0040-003917/2011 ao
órgão de origem e o aÍquivamento destc autos.

Processo ao 29.299I 2O11

Decisão no 222J2012
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